
 

 

 

Meerwerf basisschool Duynvaerder 

Postbus 270 

1780 AG Den Helder 

 

E-mail:  

administratie 

@duynvaerder.meerwerf.nl 

 

 

Wijzigingen wegens afstandsonderwijs: 

 

Start toetsen gr 1-8 info volgt 

Rapport 1 mee na lockdown 

 

Kiekeboek geannuleerd 

Verkleedfeest geannuleerd 

Schoolvoetbal geannuleerd 

 

—————————————————— 

 

 Voorjaarsvakantie 20/02/2021 

  tot en met 

  28/02/2021 

 

Start JouwSportProject 2 01/03/2021 

(onder voorbehoud) 

Scholierenveldloop 17/03/2021 

(onder voorbehoud) 

Week van het 22/03/2021 

Openbaar Onderwijs tot en met 

  26/03/2021 

Oudergesprekken 29/03/2021 

  tot en met 

  01/04/2021 

 

Nieuwsbrief  

Februari 

2021 

Personele veranderingen 

Juf Tamara Bron heeft na een periode van zeker 10 jaar 
besloten te stoppen als leerkracht en intern begeleider  
bij Duynvaerder. Zij is voor veel kinderen en ouders van 
grote waarde geweest bij het vinden en regelen van  
hulp in het onderwijs en soms ook in de thuissituatie.  

We vinden het erg jammer en zullen haar enorm gaan 
missen, maar we wensen haar alle geluk en succes met  
de volgende stap. Juf Tamara heeft een nieuwe uitdaging 
gevonden bij Scholen aan Zee, waar ze per 1 maart 2021 
in de schakelklas gaat werken. Tamara werkte dit jaar al  
deels op de Mavo aan Zee als docent Nederlands.  

Natuurlijk zullen we op gepaste wijze afscheid nemen.  
We zullen u nog informeren over de manier waarop we 
dat willen doen. In onze schoolorganisatie zal er hierdoor 
het volgende veranderen: 

- Juf Gerdien Koorn zal de taken als intern begeleider 
van juf Tamara Bron voorlopig waarnemen. Momenteel 
werken zij samen aan een overdracht, van de werkzaam-
heden, zodat alle zorg en afspraken doorlopen. 
- Juf Claudia van Lingen gaat extra werken op de  
maandag in groep 4 zodra de school weer open gaat. 
Daarnaast blijft juf Claudia op donderdag en vrijdag  
werkzaam in groep 7. 
- Juf Cheryl van Dijke is tijdens de lockdown op alle 
dagen de juf van groep 4, ook op maandag. 
 
Verdere personele veranderingen: 
 
Juf Manon Apeldoorn is afgelopen maandag 25 januari 
weer begonnen na haar bevallingsverlof. Wij zijn heel blij 
dat juf Manon er weer is en haar werkzaamheden in 
groep 3B hervat! Juf Dieuwke werkt op maandag, dinsdag 
en woensdag, juf Manon werkt op donderdag en vrijdag 
in groep 3B. Op woensdag werkt juf Manon onder andere 
aan haar taken als coördinator Sociaal Emotionele  
Ontwikkeling. 

Juf Karin Hoornsman is op maandag en dinsdag niet 
meer in groep 3B, maar werkt aan andere taken, zoals 
rekencoördinator. Daarnaast zal zij ondersteunende 
werkzaamheden uitvoeren in zorgtaken. 

Vanaf 1 februari tot en met de zomervakantie is er tijde-
lijk een nieuwe juf in de school. Juf Irene Kragten zal in 
onze kleutergroepen een opbouwend re-integratietraject 
volgen om na  ziekte terug te keren in het arbeidsproces 
bij Meerwerf. Zij zal op maandag en vrijdag aanwezig zijn 
en vooral ondersteunend werk doen, onder verantwoor-
ding van juf Greta en juf Amber (zij blijven uw aanspreek-
punt).  

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande,  
dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. 

W: https://duynvaerder.meerwerf.nl/ 

F: https://www.facebook.com/Duynvaerder/ 

Medezeggenschapsraad 

De vacature bij de MR is ingevuld en hiermee is de MR  
weer compleet. We verwelkomen Patrick Mastemaker als 
nieuw lid van de oudergeleding. De MR bestaat nu uit: 
 

- Voorzitter en oudergeleding 
Marieke Holthuijsen 
- Vervangend voorzitter en personeelsgeleding 
Karin Hoornsman 
- Penningmeester en personeelsgeleding 
Manon Apeldoorn 
- Secretaris en personeelsgeleding 
Dieuwke Medendorp 
- Verdere oudergeleding 
Valerie de Ruit 
Patrick Mastemaker 
 

Heeft u vragen voor de MR? U kunt de MR leden altijd  
persoonlijk benaderen of via een e-mail:  
mr@duynvaerder.meerwerf.nl 

Meer informatie over de MR:  
https://www.duynvaerder.meerwerf.nl/ouders/mr/ 

Juf Tamara Bron 

Met de voorjaarsvakantie is het 10 jaar geleden, dat ik  
ben begonnen op de Duynvaerder als intern begeleider.  
Tien mooie jaren, waarin ik met veel plezier gewerkt heb 
met mijn collega’s, jullie als ouders, diverse bij onze school 
betrokken instanties, maar vooral met alle kinderen die  
de afgelopen 10 jaar op de Duynvaerder op school hebben 
gezeten. 

Na 10 jaar is het voor mij echter ook tijd om verder te  
kijken. Dit schooljaar ben ik al voor 16 uur gestart als  
docent Nederlands op MAVO aan Zee. Per 1 maart komen 
daar 24 uur bij op Schakel aan Zee, waar ik de mogelijkheid 
krijg om een instroomgroep met nieuwkomers leerlingen  
te gaan draaien. Dit betekent helaas wel dat ik afscheid 
moet nemen van de Duynvaerder. Een moeilijke  
beslissing, maar voor mij op dit moment de juiste. 

Ik zal mijn collega’s, ouders en leerlingen van  
de Duynvaerder ontzettend missen, maar wie weet  
is het voor een deel wel “Tot ziens op het VO!”. 

Ik wens jullie allemaal heel veel goeds voor in de toekomst, 

Juf Tamara Bron  



Zie onderstaande tips van verschillende organisaties! 
 

Go-Kids, straatbingo 

Het thuisonderwijs is begonnen en voor veel ouders zullen de muren  
dan ook af en toe op ze af komen. De tablet is voor veel kinderen nu  
ook extra verleidelijk. Geen probleem, Go-Kids heeft een te gekke activiteit 
om de kinderen in beweging te krijgen! Even een break van thuisonderwijs 
of vlak voor het eten de benen strekken met de bingokaart in de hand.  

Download de bingokaart (PDF) 

Natuurwijs, natuuropdrachten 

Het is onze missie om alle kinderen van Nederland met natuur in  
contact te brengen.  Op deze pagina vindt u ruim 100 natuuropdrachten  
om zelf met kinderen naar buiten te gaan, die u gratis kunt downloaden. 
Leerzaam en leuk, want: natuur is overal, op het schoolplein, in de tuin  
en in het park om de hoek! 

Natuuropdrachten (website) 

MuseumKids, virtueel bezoek 

Helaas zijn de musea dicht. Daarom brengt Museumkids het museum  
naar u toe. Ga samen met uw kind mee op rondleiding, krijg tekenles van 
Rembrandt of doe proefjes. MuseumKids nodigt u uit om mee te komen op 
avontuur. Klik op de link voor de verschillende mogelijkheden. 

Online musea (website) 

 

Veel plezier! 

01-02 Elaf gr 3A 

 Khasiem gr 6 

 Everly gr 4 

02-02 Adonis gr 5 

 Sarah gr 4 

 Lincoln gr 4 

 Sam  gr 5 

03-02 Phoebe gr 6 

05-02 Noah gr 8 

 Annemieke gr 1/2A 

09-02 Penelope gr 1/2A 

10-02 Selina gr 7 

 Adisha gr 5 

13-02 Ece gr 5 

15-02 Djenairo gr 8 

17-02 Ashley gr 1/2B 

18-02 Arya gr 4 

20-02 Sabrina gr 8 

21-02 Kyano gr 3A 

 Milan gr 3B 

22-02 Ajmal gr 1/2A 

 Csenge gr 8 

23-02 Mohamed gr 1/2B 

27-02 Mohamed gr 4 

 Finnley gr 1/2A 

28-02 Haroun gr 3A 

 Daniël gr 5 

02-03 Mortaza gr 1/2A 

Thuisonderwijs klaar?  

Digitaal presentje  

LilianeFonds 

Het LilianeFonds is een fonds die zich inzet voor kinderen met  
een handicap in de armste delen van de wereld.  

Speciaal in deze lastige tijd wil het fonds alle kinderen de mogelijkheid  
geven om gratis digitale prentenboeken te downloaden (er zijn ook  
luistervarianten). Klik op de link:     gratis download (website)  

Eén van de prentenboekjes: 
 
Het bijzondere boekje ‘Aisha  
geeft nooit op!’ gaat over Aisha  
uit de Filippijnen. Zij laat zich niet  
laat beperken door haar handicap.  
Lopen is lastig voor haar. En praten  
soms ook. Maar niemand oefent  
zo hard als zij.  
 

Belangrijk! 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht via  
onze app Social Schools. Via Social Schools blijft u op de hoogte! Bent  
u nog niet gekoppeld voor al uw kinderen? Stuur dan een e-mail naar  
de administratie (juf Galina): administratie@duynvaerder.meerwerf.nl  

De kinderen kunnen ook vragen stellen. Zij kunnen via de chatfunctie  
op Snappet met de leerkracht praten. Ook zijn er in sommige groepen  
contactmomenten afgesproken met kinderen via Google Meet.  

In geval van nood, is de school telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 15:00 uur. 

https://d2e03lv76xdi59.cloudfront.net/photos/02fdd5e6-f054-43d8-b2a6-77096873ab69/go-kidsstraatbingo.pdf
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis-3
https://www.lilianefonds.nl/cadeauboekje/?utm_campaign=Tijd+voor+MAX&utm_term=Nieuwsflits+dec+2020+-+vaste+donateurs&utm_source=Tijd+voor+MAX&utm_medium=email&utm_term=scholenflits+januari+2021&utm_medium=email

